GUIA DE FUNCIONAMENT DEL DIRECTORI PROFESSIONAL PER A
COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

El directori professional és una eina essencial que permet que el col·legiat/ada pugui
implementar les seves dades professionals de forma pública al web amb la finalitat de
fer-se visible per a la ciutadania i poder ser contactat/ada per ampliar la seva cartera de
clients/pacients.

1. COM HEM D’IMPLEMENTAR LES DADES DEL PERFIL PROFESSIONAL?
El primer que hem de fer és accedir a l’àrea privada del web, amb el nostre USUARI i
CLAU com a col·legiats/ades.

NOTA: Automàticament, en el moment de la col·legiació, les dades que queden
publicades són NOM, COGNOMS i NÚMERO DE COL·LEGIAT/ADA. Tanmateix, en el
moment de donar-se de baixa com a col·legiat/ada, aquestes dades queden
automàticament despublicades.

Una vegada a l’àrea privada, concretament s’ha de clicar a “la meva zona privada”, que
és la primera secció del següent desplegable:

Des de la meva zona privada, dins de l’apartat “ les meves dades del directori”, es pot
veure un resum del perfil i dels diferents camps que es poden implementar:

Per a modificar les dades, s’ha de clicar a “modificar i més informació”.

El següent apartat, permet especificar les diferent METODOLOGIES O INTERVENCIONS
PSICOLÒGIQUES que el col·legiat/ada pot desenvolupar de forma combinada, depenent
el tipus de tractament que s’apliqui.

NOTA: És molt important seleccionar la opció “Desitjo que apareguin les meves
metodologies al directori professional” en tots els apartats que modifiquem si volem
que aquests es mostrin visibles al directori professional i en conseqüència, ens puguin
contactar.

RECORDATORI: Recorda que totes les dades que facis visibles seran susceptibles de ser
trobades a través del cercador, ja que el Directori Professional és un cercador públic.

Les ÀREES D’INTERVENCIÓ DE LA PSICOLOGIA corresponen a les diferents àrees de
treball i sortides professionals, que també corresponen a les diferents seccions que
s’estructuren al COPC.
RECOMANACIÓ: Recomanem especificar fins a un màxim de tres àmbits d’intervenció
on el col·legiat/ada estigui intervenint, és a dir, les tres àrees de treball més destacades
on destinen més hores de dedicació a l’exercici professional.

A banda, concretament hi ha tres àrees d’intervenció creades de forma estratègica, que
no son exclusives de la professió de psicologia: Coaching, Resolució de Conflictes i
Psicologia de les dones, gèneres i diversitats.

Les ORIENTACIONS PSICOLÒGIQUES corresponen a les diferents escoles de la
Psicologia, que parteixen cadascuna de diferents enfocaments teòrics per entendre el
comportament humà.

Les FRANGES D’EDAT corresponen a les diferents edats en què, com a psicòlegs/òlogues
podem intervenir.

El TIPUS es refereix a la modalitat d’intervenció que porteu a terme com a professionals
de la Psicologia.

A MOTIUS DE LA DEMANDA, haureu d’especificar els motius de demanda que podeu
atendre en base a la vostre formació i experiència. Es poden seleccionar mitjançant el
desplegable que inclou, entre d’altres, els motius que es veuen a continuació.

RECOMANACIÓ: Convé destacar que el número de motius de demanda a seleccionar es
recomana que no excedeixi de cinc, per tant, seria ideal seleccionar aquells que siguin
més destacats d’entre els que podeu atendre.

Un cop implementats tots els camps, hauríem de desar els canvis. Per a fer-ho, primer
haurem de marcar les caselles “no soy un robot” i “he llegit i accepto la política de
privacitat i l’avís legal”, i després clicarem MODIFICAR.

Un cop modificat, s’actualitzarà la pàgina amb les dades que hem implementat
anteriorment.

2. COM PUC FER-HI CONSTAR LA MEVA FORMACIÓ PROFESIONAL?
En primer lloc, haurem de tornar a “la meva zona privada”, que ja hem vist prèviament
com accedir-hi.
Un cop dins, haurem de baixar la pàgina al màxim i veurem que ens apareix el següent:

Clicarem la opció “LES MEVES TITULACIONS” per a fer-hi constar els títols acadèmics
dels que disposem.

NOTA: És molt important seleccionar la opció “Desitjo que apareguin les meves
titulacions oficials al directori professional” ja que de no fer-ho, les opcions
seleccionades no es trobaran visibles al Directori. Un cop marcat, haurem de clicar a
“modificar”.

Per a afegir noves titulacions, clicarem la opció “nou”, la qual ens apareix a mà dreta i a
la mateixa alçada que “les meves titulacions”.

Al fer-ho, se’ns obrirà la següent pàgina que permet afegir titulacions.

Novament, un cop implementats tots els camps haurem de marcar les caselles “no soy
un robot” i “he llegit i accepto la política de privacitat i l’avís legal”, i després clicarem
ENVIAR.

RECORDATORI: Les titulacions que podem fer visibles al directori es corresponen
únicament amb les titulacions oficials. Per titulacions oficials entendrem doctorats, i en
el cas de l’àmbit de la Psicologia Clínica hi tindrien cabuda també el Títol d’Especialista
en Psicologia Clínica i el Màster en Psicologia General Sanitària.

Si vols especificar els teus IDIOMES, podràs indicar-ho a través del formulari “Les meves
dades d’idiomes”, que es troba just a sota de l’apartat de titulacions que hem modificat
abans.

NOTA: És molt important seleccionar la opció “Desitjo que apareguin els meus idiomes
al directori professional” ja que de no fer-ho, les opcions seleccionades no es trobaran
visibles al Directori. Un cop marcat, haurem de clicar a “modificar”.

Per a modificar les dades, haurem de prémer el botó “modificar” que apareix de color
blau a la imatge anterior. Al fer-ho se’ns obrirà una pàgina on podrem escollir l’idioma,
el nivell i l’any d’obtenció.

Afegir que de nou, haurem de marcar les caselles “no soy un robot” i “he llegit i accepto
la política de privacitat i l’avís legal”, i després clicarem enviar.

3. COM PUC FER-HI CONSTAR L’EMPRESA ON TREBALLO?
En el cas que vulguis ser cercat per la teva adreça professional o codi postal, hauràs
d’implementar el formulari de “LES MEVES EMPRESES”. És imprescindible especificar
les següents dades:






Nom
CIF
Tipus d’empresa
Adreça
Codi postal

RECORDATORI: És imprescindible omplir l’apartat de “les meves empreses” per tal que
qualsevol persona pugui posar-se en contacte amb vosaltres i fer ús del servei que
oferiu. A més, hi podeu incloure més d’un contacte en cas d’estar treballant en més
d’una empresa.
Haurem de omplir un formulari com el que apareix a continuació:

Per últim, marcarem les caselles “no soy un robot” i “he llegit i accepto la política de
privacitat i l’avís legal”, i després clicarem modificar per a desar els canvis realitzats.

Per a qualsevol dubte i/o comentari, podeu dirigir-vos al
correu electrònic:
ocupacio@copc.cat

